
   

 
Exlumi Consulting søger Projektleder / Bygherrerådgiver 
 

 
Stillingsbeskrivelse: Vi søger en Projektleder / Bygherrerådgiver til rådgivning om 

udendørsbelysning og Smart City løsninger. 
 
Som Projektleder / Bygherrerådgiver er du en del af hele projektfasen, lige 
fra kundehenvendelse til udførsel, tilsyn samt afklaring af spørgsmål og 
problemstillinger undervejs i processen.  
 
Dine primære arbejdsopgaver bliver at:  

• Deltage i møder med kunder  
• Foretage projektering af større projekter 
• Finde tekniske og installationsmæssigt praktiske løsninger til de 

forskellige projekter  
• Planlægge, styre og sikre fremdrift i projekter  
• Bidrage til udarbejdelse af udbudsmateriale  
• Være ansvarlig for leverancer og afrapportering til kunderne 

    
Uddannelse: Du er uddannet el-installatør, ingeniør eller har en anden relevant 

elektroteknisk uddannelse. 
    
Egenskaber: Du er en engageret person, der er selvmotiverende men også social og 

kollegial engageret. Du må gerne være ambitiøs og kundeorienteret og er en 
dygtig formidler, der løser problemstillinger med en grundig, vedholdende og 
troværdig tilgang til opgaven. Derudover har du integritet og faglig stolthed. 

    
Erhvervserfaring: Du har erfaring med projektering af anlægsarbejde i offentlige arealer fra en 

rådgivende virksomhed, bygherre, forsyningsselskab, kommune eller 
entreprenør. Du har erfaring med regelsættet AB92 og har interesse for, og 
kendskab til Smart City løsninger.  

    
Sprogkundskaber: Du er fortrolig med dansk i skrift og tale. Du kan begå dig mundtligt og 

skriftligt på engelsk.  
    
IT kundskaber: Du er fortrolig med IT på brugerniveau. Kender måske Dialux, Q-gis og 

andre fagrelevante programmer. 
    
Løn: Vi tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår, som forhandles individuelt 

herunder en særdeles attraktiv bonusordning.  
    
Du tilbydes: Et job i en dynamisk virksomhed i vækst, hvor menneskelige værdier vægtes 

højt. Hos Exlumi Consulting har du mulighed for at præge jobbet både 



   

fagligt og personligt. Du får en grundig introduktion til kunder og hele dit 
arbejdsområde. 

Hos os får du stor indflydelse på dine egne opgaver, og din udvikling. Vi 
fokuserer på det hele menneske og tror at jobtilfredshed hænger tæt 
sammen med godt kollegaskab og positiv udfoldelse af egne kompetencer. 

    
Virksomheden: Exlumi Consulting er en pionér virksomhed inden for rådgivning omkring 

udendørs belysning og Smart City løsninger, som på få år har fået en 
dominerende position i markedet. 

Vi er et team på 5 som har en humoristisk og spænende hverdag med plads 
til både sjov og fordybelse. Vi når vores mål og støtter hinanden. 

Exlumi Consulting rådgiver fortrinsvis kommuner om udendørsbelysning og 
intelligente tekniske løsninger i byrummet, og bidrager positivt både med 
fagteknisk, udbudsteknisk og økonomisk rådgivning. 

Vi leverer til flere af Sjællands største kommuner og er rådgivningsmæssigt 
kontinuert frontløbere på nye tiltag og metoder. 
I DOLL regi underviser vi både danske og udenlandske virksomheder og 
kommuner i de nyeste tiltag indenfor både udendørs belysning og Smart City 
installationer. 

Exlumi Consultings forretningside og koncept er udviklet ud fra mange års 
branchekendskab inden for udendørsbelysning, styring af belysning og 
energibesparelser. Exlumi Consulting er en vækstvirksomhed med kontor i 
Glostrup. Læs yderligere på www.exlumi.dk 
 

Ansøg: Vil du høre mere om jobbet så ring til daglig leder Thomas Skovsgaard på 
telefon 20 12 37 22. 

Ansøgning kan sendes til Thomas Skovsgaard på e-mail: thomas@exlumi.dk 
og mærkes ”Job som Projektleder / Bygherrerådgiver”. 

Tiltrædelse hurtigst muligt. 

 

spændende hverdag med plads


